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Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mikropolární kontinuum a jeho aplikace ve stavební mechanice 

Autor práce: Bc. Beáta Fleischerová 
Oponent práce: prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D. 

Popis práce: 

Studentka si jako téma své diplomové práce zvolila pokročilý model pro popis mechaniky 
kontinua, a to mikropolární kontinuum, které představuje zobecnění popisu klasického modelu 
kontinua bratří Cosseratových. Takový popis mechaniky kontinua vybočuje z rámce pokrytého 
běžně vyučovanými předměty na naší fakultě a studentka zcela správně porovnala 
mikropolární kontinuum s běžným Cauchyho popisem. Pro řešení hledaných polí s pomocí 
rovnic popisujících oba typy kontinua si zvolila standardní metodu konečných prvků. Odvodila 
si plošný čtyřuzlový izoparametrický prvek a sestavila si potřebné matice pro oba typy modelu. 
Provedla počítačovou implementaci řešiče v jazyce python a na vhodně zvolených numerických 
příkladech provedla porovnání jak vlastních výsledků pro oba modely, tak výsledků dostupných 
v literatuře a pokud to bylo možné, uvedla u porovnání s přesným (analyticky získaným) 
řešením. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Obecně považuji jak volbu tématu na ústavu stavební mechaniky, tak zvolenou formu pojednání 
tématu jako velmi zdařilé. Práci jsem četl s velkým zájmem. Studentka se věnovala podstatným 
aspektům popisu kontinua a vhodně kategorizovala veličiny a jejich vztahy pomocí Tontiho 
diagramu. Odděleně se věnuje geometricko-deformačním vztahům, konstitutivním vztahům a 
rovnováze. Obecně jsou zvolené postupy vhodně zvolené. 
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Studentka se opírala o anglicky psanou odbornou literaturu a vhodně s ní pracuje (korektně 
cituje apod.).  
 
Práce je psaná v typografickém systému LaTeX, což samo o sobě garantuje vysokou formální a 
grafickou úroveň. Rovnice, obrázky a vzájemné odkazy jsou vysázeny a vyrýsovány perfektně. 
 
Studentka si jako jazyk práce zvolila angličtinu. To obecně hodnotím jako progresivní volbu a 
psát anglicky vysoce odborný a matematicky orientovaný text je citelně náročnější než psát 
obecný text v rodném jazyce. Je ale nešťastné, že v práci je opravdu velké množství 
gramatických chyb (nejenom značné množství chybějících nebo nesprávně zvolených členů), ale 
nesprávné tvary slov (principle stess/strain, nesprávné plurály, nezaužívané formulace nebo 
prostě překlepy). Práce je i nadále srozumitelná, ale množství chyb je rušivé a glanc špičkové 
práce v angličtině by byl dosažen po až jazykové korekci. 
 
Za nesrozumitelnou považuji zásadní pasáž o rovnováze vyjádřené pomocí obrázku 3.2 a rovnic 
na stránkách 12 a 13. Odvození rovnic Cosseratovského kontinua by mělo být porovnatelné 
s Cauchyovským kontinuem, aby vynikly rozdíly. Obrázek uvádí symboly, které se nejspíš 
vztahují k deformačním veličinám (poměrná prodloužení/zkrácení a zkosení), zatímco rovnice 
3.2 je uvádí u silových veličin, což je pak rozšířeno i v rovnici 3.6. Pokud se jedná o silové veličiny, 
pak rozumím bilanci v rovnici 3.5, ale tabulky 6.2 – 6.5 jednoznačně značí napětí jinak. Navíc 
rovnice 3.8 až 3.11 nepochybně popisují geometricko-deformační vztahy, což ale nedává smysl 
u obrázku 3.2 a v ostatních rovnicích. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1/ V rovnici 2.8 je předložen vztah pro poměrnou deformaci. Je tohle jediná možná definice 
poměrné deformace? Hodila by se pro zvolený popis kontinua i jiná definice? 
 
2/ Za vztahem 2.32 je uvedeno, že v případě rovinné napjatosti, která redukuje 3D problém na 
dvě dimenze, jsou normálová napětí σz uvažována jako nulová. Jakých hodnot nabývají 
smyková napětí Cauchyovského kontinua, která jsou asociované se směrem z ? 
 
3/ V kapitole 3 je nad Tontiho diagramem vyjmenováno, kolik složek přemístění (vektoru u) je 
uvažováno v mikropolárním kontinuu. Je tento soupis nějak spjatý s dimenzí prostoru? 
 
4/ Během obhajoby by bylo vhodné projít si případně upravené: obrázek 3.2, rovnici 3.5 a 
nadefinování vektorů v rovnicích 3.1, 3.6 a 3.12.  
 
5/ Čtyři prvky matice v rovnici 3.31 obsahují veličinu Gc , jejíž definici jsem nedohledal. O co se 
jedná? 
 
6/ Jaký je význam velkého řeckého Psí (Ψ) v obrázku 3.3b v kontextu vztahů 3.12 až 3.25 a 
v kontextu malého řeckého psí (ψ), ať už tučného nebo normálního? Velké řecké Psí (Ψ) jsem 
v rovnicích nenašel. 
 
7/ Pod rovnicí 3.29 stojí, že matice C U zůstávají čtyři nezávislé parametry a matice C K má pouze 
jeden. O něco níže se hovoří o zbývajících dvou parametrech μc a lc. Jak je to přesně s počtem 
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nezávislých parametrů pro Cosseratovské médium a jeho porovnáním s počtem parametrů pro 
lineárně elastický izotropní materiál s Cauchyovským popisem. 
 
V případě zájmu a dostatku času během obhajoby nabízím k zamyšlení následující otázky: 
 
8/ V úvodní kapitole práce je zmíněno Cosseratovské kontiuum ve vztahu se „size-effect 
phenomenon“. Můžete to přiblížit? Můžete si promyslet, jak by vypadala závislost tuhosti 
prizmatické kroucené tyče čtvercového průřezu na ploše průřezu? Nebo ve 2D aproximaci 
například závislost koncentrace normálové napětí v blízkosti kruhového otvoru na průměru 
otvoru? Bude koncentrace napětí silnější u větších/menších otvorů? 
 
9/ Na straně 5 je odvozena rovnováha konečného prvku ve stavu statické rovnováhy. Jak by 
vypadal analogické bilance pro dynamickou rovnováhu při uvažování setrvačných sil? Má smysl 
uvažovat něco jako setrvačnost rotačního pohybu (micro-inertia)? V čem je vlastně rozdíl mezi 
Cosseratovským popisem a Eringenovým zobecněním? 
 
10/ Lze nějak snadno zasadit Cosseratovský popis do vyučovaných popisů deformace a 
napjatosti tenkých a tlustých desek (Kirchhoffova a Mindlinova teorie). 
 

Závěr: 

Studentka jednoznačně bezezbytku splnila zadání diplomové práce. Prošla si odvozením 
Cosseratovského kontinua a jeho porovnáním se standardním Cauchovským kontinuem. 
Naprogramovala MKP řešič pro dvourozměrné problémy a provedla vhodné validační 
numerické studie. Práci považuji věcně jako velmi zdařilou. Její úroveň ale snižuje značná 
nepečlivost zpracování, viz zmiňované nekonzistence a určitá nedotaženost.  
 
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 27.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


